ACRISYL GRIP
ZJEDNOCUJÚCI PODKLADOVÝ NÁTER, AKRYLÁT-SILIKÓNOVÝ
kód 9320019
POPIS
ACRISYL GRIP je produkt na báze silikónových polymérov
a akrylových disperzií vo vode, zvláštnych aditív ktoré
poskytujú produktu vynikajúcu priedušnosť spolu so
zvýšenou odpudivosťou vody a vynikajúcou odolnosťou
voči vonkajším chemickým a atmosferickým činiteľom.
Jeho zvláštna formulácia poskytuje dosiahnutie vysokej
plniacej a maskovacej schopnosti nedokonalostí podkladu
obnovujúc pritom „efekt omietky“.
ACRISYL GRIP je určený pre prípravu murovaných
povrchov budov architektonického rázu, pri reštauračných
prácach historických centier a v bytovej výstavbe.
ACRISYL GRIP na rozdiel od tradičných maľoviek na báze
vodných disperzii tvorí porézny povlak, ktorý prilieha tak na
minerálne podklady ako aj na staré maľovky minerálnej
alebo syntetickej povahy, zachovávajúc špecifickú
priedušnosť.
ACRISYL GRIP sa javí ako ideálny podklad pre stierkované
povlaky. Je určený na zjednotenie estetického vzhľadu
murovaných povrchov medzi zónami s prítomnosťou
nových omietok a zónami so starými maľovkami ako v
prípade odvlhčovania múrov pomocou difúznych omietok.
INFORMÁCIE O POUŽITÍ
Použiteľný na:
- Staré maľovky ktoré sú zakotvené v podklade.
- Vápenné a vápenno-cementové omietky.
- Omietky z hrubej malty alebo rovnocennej.
- Betónové plochy.
- Povrchy spracované s tepelným povlakom „ plášť“.
- Nepoužiteľný ako podklad pre minerálne okruhy (vápno a
silikáty).
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
- Vlastnosť pojiva: akrylový kopolymér akrylový so
silikónovou modifikáciou vo vodnej emulzii.
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,55 ± 0,05 kg/l
- Viskozita zhotovenia UNI 8902: 33600 ± 3200 cps pri 25
°C (rotačný viskozimeter Brookfield)
- Stredná hodnota granulometrie: 0,25 mm
- Priepustnosť kvapalnej vody UNI EN 1062-3: nízka, w<0,1
kg/m2h^0,5
- Priepustnosť vodnej pary UNI EN ISO 7783-2: vysoká,
Sd<0,08 m
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk
za 1 hod.; schopný náteru ďalšej vrstvy po štyroch
hodinách.
PRÍPRAVA PODKLADU
Omietkové plochy:
- Presvedčiť sa, že podklad mal čas na vyzretie aspoň 28
dní. Ak je to potrebné, postarať sa o jeho obnovu alebo
spevnenie pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou
čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a
sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané
vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť

úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo
temperovej maľovky.
- Vo vnútrajšku vyrovnať nepravidelnosti podkladu a ošetriť
diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO
9400006/9410110; obrúsiť výplne a záplaty skleným
papierom.
- Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.
- Vykonať prípadné vyhladenia prostriedkom RASAMIX
9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s
RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.
- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vyschnutý a naniesť
jednu vrstvu ACRISYL GRIP spôsobom popísaným v
návode na použitie.
- V prítomnosti podkladov obzvlášť rozpadnutých na prach
naniesť predtým jednu vrstvu NEPTUNUS PRIMER H
0760230 alebo ATOMO 8840001 mikronizovaný
spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla vo vode a
postupovať s jednou vrstvou ACRISYL GRIP spôsobom
popísaným v návode na použitie.
Betónové plochy:
- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak
je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie
pomocou špecifických výrobkov.
- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou
čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a
sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333.
- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané
vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť
úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo
temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou
očistenia kefou.
- Odstrániť slabo priľnavé štrukturálne časti betónu.
- Kovové prúty armatúry, ktoré vyčnievajú na povrch sa
starostlivo okefujú a ošetria prostriedkom BETOXAN
PRIMER 9490125 Pasivujuce Pasivujúce cementové
mlieko.
- Obnoviť chýbajúce časti zarovnávacím prostriedkom
BETOXAN 400 alebo BETOXAN 300 Malta nezmršťovacia
tixotropická spevnená vláknami 9490140/0130; vykonať
konečné vyhladenie s BETOXAN 200 zarovnávacím
nezmršťovacím prostriedkom odolným proti nasýteniu
oxidom uhličitým 9490120.
-Presvedčiť sa, že podklad je dobre vyschnutý a naniesť
ACRISYL GRIP spôsobom popísaným v návode na
použitie.
Murované povrchy určené na odvlhčenie:
- Odstrániť vrstvu prítomnej omietky až cca na jeden meter
mimo plochy s vlhkosťou.
- Odstrániť prípadné soľné zvetraniny, po okefovaní a umytí
vodou, prednostne použiť hydročistič.
- Na suchý podklad naniesť jednu vrstvu PRIMER
ANTISALE 0700240 (ako z technického listu).
- Čakať aspoň 24 hodín, potom pristúpiť k nanášaniu
INTONACO DEUMIDIFICANTE 9480170 a následne
RASANTE PER INTONACI DEUMIDIFICANTI 9480180
(viď technický list).
- Po najmenej 20 dňoch naniesť jednu vrstvu NEPTUNUS
CONSOLIDANTE 0720230 fixačný prostriedok proti soli.
- V prípade, ak sa musí esteticky plocha zjednotiť, pristúpiť
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k použitiu ACRISYL GRIP spôsobom popísaným v návode
na použitie.
*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia
od absorbčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou
predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri
príslušný technický list).
NÁVOD NA POUŽITIE
- Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: <10%
- Vyhnúť sa náterom v prítomnosti povrchového
kondenzátu alebo na priamom slnku.
- Po nanášaní musia byť povrchy vo vonkajšom prostredí
chránené proti dažďu a vlhkosti až do úplného vysušenia
výrobku čo obvykle trvá (pri 20°C) asi 48 hodín.
- Náradie: štetec, valček.
- Pred použitím produkt zamiešať.
- Riedenie: 30-40% vodou;
- Počet vrstiev: najmenej 1vrstva.
- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.
- Orientačná výdatnosť: 5-7 m2/l na jednu vrstvu na
podklady stredne porézne. Je vhodné vykonať praktickú
skúšku na špecifickom podklade na určenie spotreby.

Náter kotevný na murivo akrylo-silikónovým s podkladom .
Použitie na vopred pripravené povrchy prostriedku
ACRYSYL GRIP na báze kopolymérov akrylo- silikónových
v jednej vrstve v množstvách stanovených podľa
absorpčnej schopnosti podkladu
Dodávka a pokládka materiálu € ................. na m2

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto
technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a
vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá
zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri
aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a
efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento
technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.

ZAFARBENIE
Produkt je dostupný v bielej farbe
USKLADNENIE
Maximálna teplota uchovania: +30 °C
Minimálna teplota uchovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak
je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo
vhodných teplotných podmienkach.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)
Kat. G: primer (základ voda): 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
ACRISYL GRIP obsahuje max: 30 g/l VOC
Výrobok nevyžaduje vybavenie štítkom v zmysle D.L. 65 zo
dňa 14/03/03 a následných úprav a doplnkov. Výrobok
používať podľa platných hygienických a bezpečnostných
noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po
okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako
špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať
na dobre vetraných miestach. V prípade kontaktu s očami
ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia sa ihneď
poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok.
Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo
do prostredia.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.
HESLO TEXTU
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